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คานา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลายประการ ประการสาคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาทุกชุดวิชาที่มอบให้นักศึกษาทุกภาค
การศึกษาจึงเป็นคู่มือสาหรับนักศึกษาที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่
นักศึกษาต้องทา กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมในการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง
รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาแต่ละชุดวิชา
แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ฉบับนี้
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบสาหรับนักศึกษาในการทารายงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่ าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริมทั้ง 2 ครั้ง และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
15 มีนาคม 2561
21 - 22 เมษายน 2561
28 - 29 ตุลาคม 2561
30 มิถนุ ายน - 1 กรกฎาคม 2561
7 - 8 กรกฎาคม 2561

-

วันแรกของการศึกษาภาค 2/2560
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ณ มสธ.
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่างจังหวัด
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ณ มสธ.
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่างจังหวัด

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้หรือนักศึกษามีเหตุผลจาเป็นอย่างยิ่งจะขอย้าย
กลุ่มสัมมนา ให้นักศึกษาทาบันทึกแจ้งต่อประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย
2 สัปดาห์
2. การส่งรายงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมการศึกษา
3. การสัมมนาเสริม ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่างจังหวัด นักศึกษาสามารถติดตามได้จากเว็ปไซต์
ของสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง
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แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
Advanced Criminal Procedural and Evidence Laws
1. รายละเอียดชุดวิชา
1.1 คาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายพยาน ระบบไต่สวน และระบบ
กล่าวหา ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลักและกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมชุมชน บทบาทและอานาจหน้าที่ของ
เจ้าพนั กงานในกระบวนการยุติธรรม เปรียบเทียบหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานและการชั่งน้าหนัก
พยาน การคุ้มครองพยาน และการนานิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดี
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายวิ วัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานได้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายระบบไต่สวนและระบบกล่าวหาได้
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและทางเลือกได้
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายบทบาทและอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในกระบวนการ
ยุติธรรมได้
6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเปรียบเทียบหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยาน
การชั่งน้าหนักพยาน และการคุ้มครองพยานได้
7. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายการทานิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวน
และพิจารณาพิพากษาคดีได้
1.3 รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หน่วยที่ 2 ระบบการดาเนินคดีอาญา : ระบบกล่าวหาและระบบไต่สวน
หน่วยที่ 3 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและบทบาทองค์การ
สหประชาชาติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หน่วยที่ 4 บทบาทของตารวจในการดาเนินคดีอาญา
หน่วยที่ 5 บทบาทของพนักงานอัยการในการดาเนินคดีอาญา
หน่วยที่ 6 บทบาทของทนายความในการดาเนินคดีอาญา
หน่วยที่ 7 บทบาทของศาลในการดาเนินคดีอาญา
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หน่วยที่ 8 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสาหรับเด็กและเยาวชน
หน่วยที่ 9 กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญา
หน่วยที่ 10 การค้นหาความจริงในกฎหมายลักษณะพยาน และการคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา
หน่วยที่ 11 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน
หน่วยที่ 12 หลักการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาในระบบต่างๆ
หน่วยที่ 13 หลักการชั่งน้าหนักพยานหลักฐานในคดีอาญาในระบบต่างๆ
หน่วยที่ 14 นิติวิทยาศาสตร์กับการดาเนินคดีอาญา
หน่วยที่ 15 แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการดาเนินคดีทางอาญากับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
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สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ประกอบด้วย

1. แผนกิจกรรม
แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและทากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพื่อให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษาและคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย

2. ประมวลสาระชุดวิชา
ประมวลสาระชุดวิชากฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูงประกอบด้วยหน่วยการสอน
รวม 14 หน่วย สาหรับหน่วยที่ 1 “วิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแนวการศึกษาและตาราต่างๆ ที่แนะนาไว้ ส่วนหน่วยที่ 2 - 15
ให้ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา ประกอบกับแนวการศึกษาชุดวิชาในแต่ละหน่วย

3. แนวการศึกษา
แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง รวมทั้งแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ตารา บทความ งานวิจัย หรือสื่ออื่น ๆ เป็นต้น
ส่วนที่ 3 กิจกรรมท้ายบท

4. วีดิทัศน์ประจาชุดวิชา
วีดิทัศน์ป ระจาชุดวิชา ประกอบด้วย 8 รายการ รายการละประมาณ 30 นาที มีเนื้อหาสรุปสาระ
ที่ ส าคั ญ ของชุ ด วิ ช ากฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและพยานชั้ น สู ง ขอให้ นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาวี ดิ ทั ศ น์
ทั้ง 8 รายการประกอบการศึกษาชุดวิชานี้ด้วย

5. ตารา
1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
2. เอกสารการสอน ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ของ สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ของ ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล
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วิธีการศึกษาชุดวิชา
1. การเตรียมตัวของนักศึกษา
1.1 การวางแผนศึกษาชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
1.1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า นักศึก ษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตั้งแต่ วัน ที่
15 มีนาคม 2561 โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา
2) ทารายงานเพื่อนาเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูในรายละเอียดในเรื่องงานที่กาหนด)
1.1.2 การจัดทาปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยเติมกิจกรรมการศึกษา
ที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม การทารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ
1.1.3 การจัดทาตารางการศึกษาประจาสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
1.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
1.2.1 การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจ เพื่อศึกษาเนื้อหาจากตาราและแนว
การศึกษาชุดวิชาด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง
1.2.2 การเตรี ย มด้ านจิ ตใจ เตรี ยมจิ ตใจให้ พร้ อม มี สมาธิ มุ่ งศึ กษาประมวลสาระชุ ดวิ ช า แนว
การศึกษาชุดวิชา และตาราที่แนะนาในแต่ละหน่วย ตามที่ได้วางแผนและกาหนดไว้ในตารางเรียน
1.2.3 การเตรียมสิ่ง อานวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดีสาหรับ
การศึกษาประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษาชุดวิชา และตาราที่แนะนาในแต่ละหน่วย และเตรียมอุปกรณ์
ประกอบการเรียนที่จาเป็น เช่น ดินสอ ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
1.3 วิธีการศึกษาตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา
1.3.1 ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพื่อเป็นพื้นฐานของการประเมินตนเอง
และทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา
1.3.2 ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนาเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา
1.3.3 ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจาหน่วย ประจาตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา เพื่อทราบ
และเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดที่ผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ
1.3.4 ศึกษาเนื้ อหาจากประมวลสาระชุดวิช าโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้ เกิดความรู้
ความเข้าใจอย่างท่องแท้
1.3.5 ทากิจกรรมท้ายเรื่องทุกเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบจากแนว
ตอบกิจกรรมแต่ละเรื่อง
1.3.6 ทบทวนและประเมิ นความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิ ดที่ ได้จากการศึ กษาแนวการศึกษา
ชุดวิชา
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2. การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษา ดังนี้
2.1 ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา
2.2 ศึกษาเนื้อหาสาระในประมวลสาระชุดวิชา
2.3 ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน ศึกษาสาระสังเขปในแนวการศึกษาชุดวิชา ทากิจกรรมท้าย
เรื่องทุกเรื่อง และทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
2.4 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร ตารา และแหล่งวิทยาการอื่นที่แนะนาในแต่ละเรื่อง
2.5 เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ทั้ง 2 ครั้ง ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.6 เข้าสอบประจาภาคการศึกษาปี 2/2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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งานที่กาหนดให้ทา
นักศึกษาจะต้องเตรียมการทารายงาน จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
รายงานฉบับที่ 1
ให้ นั กศึ กษาจั ด ท ารายงานทางวิช าการ โดยมีการศึกษาปรัช ญา แนวคิ ด หรือ ทฤษฎี ทางกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะอิงรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ หรือรูปแบบรายงานทั่วไป
ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย หรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (หน่วยใดหน่วยหนึ่งระหว่างหน่วยที่ 2 - 9) ความยาวประมาณ 10 - 15 หน้า ให้นักศึกษาจัดทา
เป็นรูปเล่ม สาหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด สาหรับนักศึกษาเก็บไว้ใช้ในการนาเสนอรายงาน 1 ชุด พร้อมทา
สาเนาให้เพื่อนนักศึกษาทุกคนในกลุ่มด้วยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์ ในวันที่มีการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาหรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้
2) คะแนนเต็ม : 20 คะแนน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การจัดทารายงาน (รูปแบบและเนื้อหาสาระ)
10 คะแนน ความน่าสนใจและการแสดงความรู้ในการนาเสนอรายงาน 5 คะแนน และ การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการ 5 คะแนน
3) แหล่งการค้นคว้า : สานักบรรณสารสนเทศ มสธ. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น หรือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญา หรือจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ห้ องสมุดหรือเว็ บไซด์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นต้น รวมทั้งเว็ปไซด์ของเครือข่ายห้องสมุดในประเทศ
ไทย (thailis.or.th) ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ - สกุล สถานที่ทางาน และ
ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง)
4) รูปแบบและวิธีการทารายงาน : ทาตามวิธีการทารายงานในชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและพยานชั้นสูง ตามแบบฟอร์มการจัดทารายงานที่สาขาวิชานิติศาสตร์กาหนด
รายงานฉบับที่ 2
ให้นักศึกษาจัดทารายงานทางวิชาการ โดยมีการศึกษาปรัชญา แนวคิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐานหรือการคุ้มครองพยาน หรือกระบวนการดาเนินคดีทางอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางเมือง ทั้งนี้
รายงานดังกล่าวจะอิงรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการแก้ไขหรือปรับปรุง
กฎหมาย หรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานหรือการคุ้มครองพยาน (หน่วยใด
หน่วยหนึ่งระหว่างหน่วยที่ 10 – 15) ความยาวประมาณ 10 - 15 หน้า ให้นักศึกษาจัดทาเป็นรูปเล่ม สาหรับ
ส่ งอาจารย์ ผู้ ส อน 1 ชุด ส าหรั บ นั กศึกษาเก็บไว้ใช้ในการน าเสนอรายงาน 1 ชุด พร้อมทาส าเนาให้ เพื่อ น
นักศึกษาทุกคนในกลุ่มด้วยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์ ในวันที่มีการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2
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1) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานหรือการคุ้มครองพยานหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานหรือการคุ้มครองพยานได้
2) คะแนนเต็ม : 20 คะแนน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การจัดทารายงาน (รูปแบบและเนื้อหาสาระ)
10 คะแนน ความน่าสนใจและการแสดงความรู้ในการนาเสนอรายงาน 5 คะแนน และ การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการ 5 คะแนน
3) แหล่ งการค้ น คว้ า : ส านั ก บรรณสารสนเทศ มสธ. ห้ อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น หรื อ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญา หรือจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิทยานิพนธ์
สารนิ พ นธ์ หรือการศึก ษาค้น คว้า อิส ระที่ ห้ องสมุดหรือเว็บ ไซด์ของมหาวิทยาลั ยต่าง ๆ เช่น จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยรามคาแหง เป็ นต้น รวมทั้งเว็ปไซด์ของเครือข่าย
ห้องสมุดในประเทศไทย (thailis.or.th) ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ - สกุล
สถานที่ทางาน และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง)
4) รูปแบบและวิธีการทารายงาน : ทาตามวิธีการทารายงานในชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและพยานตามแบบฟอร์มการจัดทารายงานที่สาขาวิชานิติศาสตร์กาหนด
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แบบฟอร์มการจัดทารายงาน
รายงานที่จัดทา ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ต้องมีความยาวตามที่กาหนดในหัวข้อ “งานที่กาหนดให้ทา”
โดยใช้กระดาษ A4 ให้นักศึกษาจัดทาเป็นรูปเล่ม สาหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด สาหรับนักศึกษาเก็บไว้ใช้ใน
การนาเสนอรายงาน 1 ชุด พร้อมทาสาเนาให้เพื่อนนักศึกษาทุกคนในกลุ่มด้วยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์
ในวันที่มีการสัมมนาเสริม
รายงานต้องประกอบด้วยปกรายงาน ซึ่งต้องใช้รูปแบบดังนี้

รายงานฉบับที่ ....
ชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
Advanced Criminal Procedural and Evidence Laws
เรื่อง.................................................................
โดย
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
................................................................

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเสริมครั้งที่ .... วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ....
ณ ...........................................................
(ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม)

ใช้กระดาษธรรมดา ห้ามใช้กระดาษมีกลิ่นหอม
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การสัมมนาเสริม
การสั ม มนาเสริ ม เป็ น กิ จ กรรมที่ กาหนดไว้ในหลั กสู ตร นั กศึ กษาทุ กคนที่ ล งทะเบี ยนเรียนชุดวิช า
41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสู ง จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ กาหนดไว้ในแผน
กิจกรรมการศึกษา
กาหนดการสัมมนาเสริม
ชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ได้กาหนดการสัมมนาเสริมเข้มและ
สัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ดังนี้
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 21 เมษายน 2561
09.00 - 12.00 น.
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
วันที่ 22 เมษายน 2561
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา

การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่างจังหวัด
วันที่ 28 เมษายน 2561
09.00 - 12.00 น.
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
วันที่ 29 เมษายน 2561
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา
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การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
09.00 - 12.00 น.
นาเสนอรายงานฉบับที่ 2
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
นาเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

นาเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา

การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่างจังหวัด
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
09.00 - 12.00 น.
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา

3. การเตรียมตัวเพื่อเสนอรายงาน
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อม ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การน าเสนอรายงาน ให้ นั กศึ กษาน าเสนอรายงานหน้ าชั้ นเรียนและต้ องมี การใช้ สื่ อ
ประกอบการนาเสนอด้วย ระยะเวลาที่ใช้ในการนาเสนอรายงาน ไม่เกิน 20 นาที
1.2 การตอบประเด็นคาถาม อาจคาดเดาคาถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการตอบคาตอบไว้ล่วงหน้า
1.3 นักศึกษาผู้นาเสนอรายงานต้องเตรียมคาถามที่เป็นประเด็นสาคัญในเรื่องที่นาเสนอ เพื่อ
ถามเพื่อนที่เข้าร่วมสัมมนาเสริมด้วย 1 ประเด็น
2. การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการนาเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้
2.1 ข้อเสนอเค้าโครงรายงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาต้องจัดทาเป็นรูปเล่มส่ง
อาจารย์ผู้สอน พร้อมทาสาเนาให้เพื่อนนักศึกษาทุกคนในกลุ่มในวันสัมมนาเสริมทั้ง 2 ครั้ง
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2.2 สื่อประกอบการนาเสนอรายงาน ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Power Point หรือโปรแกรม
อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อแนะนา
1. การเตรียมสื่อประกอบในการรายงาน นักศึกษาไม่ควรนาเอาเนื้อหาทั้งหมดของรายงานมาจัดทา
เป็นสื่อประกอบการรายงาน ควรจัดทาเป็นลาดับหัวข้อที่สาคัญ ๆ เท่านั้น เพื่อทาให้ผู้ฟัง/ อาจารย์ประจากลุ่ม
เข้าใจว่ากาลังนาเสนอรายงานในประเด็นบ้าง
2. การนาเสนอ ควรจะเป็นลักษณะของการอธิบาย ไม่ใช่ การอ่านรายงาน
3. ผู้นาเสนอผลงานควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการอภิปรายและตัง้ คาถาม
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การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ประกอบด้วยการ
ประเมิน 3 ส่วนดังนี้
1. 1. ประเมินจากการเข้าสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และงานที่กาหนดให้ทา
2. 2. ประเมินจากการเข้าสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 และงานที่กาหนดให้ทา
3. 3. ประเมินจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
คะแนนรวม

หมายเหตุ

การสอบไล่ใช้ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ ๆ ละ 20 คะแนน

20
20
60
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

